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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA. 
 

I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 
 
1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych zawierający stan tych aktywów na 
początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, 
przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne 
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

 

Zmiany stanu głównych składników  aktywów  trwałych 2020  

          

Nazwa grupy  Wartość nabycia / koszt wytworzenia 

składników 
majątku stan na pierwszy   

  
    stan na ostatni 

trwałego dzień roku aktualizacja przychody przemieszczenia  rozchody dzień roku 

  obrotowego      ( plus, minus )   obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

GRUNTY 0,00         0,00 

BUDYNKI I 
BUDOWLE 

425 650,41        425 650,41 

MASZYNY I 
URZADZENIA 

56 435 ,98        56 435,98 

ŚRODKI 

TRANSPORTU 
1 187 967,70   154 947,97    54 462,75 1 288 452,92 

INNE SRODKI 
TRWAŁE 

38 937,21         38 937,21 

RAZEM 1 708 991,30 0,00  154 947,97 0,00 54 462,75 1 809 476,52 

 
Umorzenie – amortyzacja głównych składników  aktywów  trwałych 2020 

  

                                    Umorzenie / amortyzacja Wartość  netto 

stan na 
pierwszy dzień 

roku 
obrotowego 

aktualizacj
a 

amortyzacja 
za rok 

przemiesz
czenia 

(plus, 
minus) 

inne 
zwię

ksze
nia zmniejszenia 

stan na ostatni 

dzień roku 
obrotowego 

stan na  
początek 

roku 
obrotowego 

stan na koniec 

roku 
obrotowego 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0,00  0,00    0,00 0,00 0,00 

114 181,72  41 792,76    155 974,48 311 468,69 269 675,93 

51 656,31  1 850,50    53 506,81 4 779,67 2 929,17 

827 036,19  156 897,44   47 141,10 936 792,53 360 931,51 351 660,39 

33 477,21  2 520,00    35 997,21 5 460,00 2 940,00 

1 026 351,43 0,00 203 060,70  0,00 47 141,10 1 182 271,03 682 639,87 627 205,49 
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Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych - 2020  

            

Nazwa grupy      Wartość nabycia / koszt wytworzenia   

składników majątku stan na pierwszy         stan na ostatni 

trwałego dzień roku aktualizacja przychody przemieszczenia  rozchody dzień roku 

  obrotowego      ( plus, minus )   obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

KOSZTY PRAC 
ROZWOJOWYCH 

0,00   0,00     0,00 

WARTOŚĆ FIRMY 

0 

  0,00   

 

0,00 

OPROGRAMOWANIE 
KOMPUTERÓW 

7 860,00   0,00     7 860,00 

INNE PRAWA  473 206,08   0,00     473 206,08 

INNE WARTOŚCI 
NIEMATATERIALNE I 

PRAWNE 

58 609,45   0,00      58 609,45 

RAZEM 539 675,53 0,00 0,00 0,00 0,00 539 675,53 

 

Umorzenie  - amortyzacja  wartości niematerialnych i prawnych 2020   
         

                                    Umorzenie / amortyzacja Wartość netto 

stan na 
pierwszy 

dzień roku 

obrotowego aktualizacja 

amortyzacja 

za rok 

przemieszcze
nia (plus, 

minus) 

inne 
zwiększeni

a zmniejszenia 

stan na 
ostatni dzień 

roku 

obrotowego 

stan na 
początek roku  

obrotowego 

stan na 
koniec roku 

obrotowego 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

            0,00      

            0,00      

            0,00      

473 206,08   0,00       473 206,08 0,00 0,00 

58 609,45            58 609,45  0,00 0,00 

531 815,53 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  531 815,53 0,00 0,00 

Zmiany stanu wartości inwestycji długoterminowych 2020  
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Nazwa grupy      Wartość nabycia / koszt wytworzenia   

składników majątku stan na pierwszy         stan na ostatni 

trwałego dzień roku aktualizacja przychody przemieszczenia  rozchody dzień roku 

  obrotowego      ( plus, minus )   obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

NIERUCHOMOŚCI 11 000 000,00  0,00 0,00 579 513,09    11 579 513,09 

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE I 

PRAWNE 0 

  0,00   

 

0,00 

DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA 

FINANSOWE 
2 103 360,04 2 048 008,46 104 500,00     4 255 868,50 

INNE INWESTYCJE 
DŁUGOTERMINOWE 

0,00   0,00     0,00 

RAZEM 13 103 360,04 2 048 008,46 104 500,00 579 513,09 0,00 15 835 381,59 

 
 
 
2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 
 
 

Grunty użytkowane 
wieczyście 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Zmiany w ciągu roku 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego zwiększenia zmniejszenia 

Powierzchnia (mkw) 1817 0 0 1817 

Wartość ( w tys.zł) 337,38 0 0 337,38 

 
 
3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. 
 
 
W okresie sprawozdawczym , na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, Spółka nie posiada 
środków  trwałych używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu, nie 
amortyzowanych lub nie umarzanych. 
 
 

 
4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
 
W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z powyższych tytułów. 
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5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 
 

Lp
. 

Nazwa akcjonariusza 

Liczba akcji 

Wartość 
nominaln

a akcji 

Procentowy 
udział 

posiadanych 
przez 

akcjonariusz
a akcji w 
kapitale 

zakładowym 
spółki 

zwykłe uprzywilejowane 

1 
Leszek Wróblewski wraz z  
Kaja Sp. z o.o. 731 520 2 000 000 1,00 zł 61,87% 

2 Kupiec S.A. – akcje własne 200 000  1,00 zł 4,53% 

4 BVT Sp. z o.o. 333 340  1,00 zł 7,55% 

6 Pozostali 1 149 749  1,00 zł 26,05% 

Razem 2 414 609 2 000 000 1,00 zł 100,00% 

 
6/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy. 

Wyszczególnienie Kwota

1. Wynik finansowy netto 756 813,04 zł                

2. Proponowany podział: 756 813,04 zł                

a) wypłata dywidendy

b) zwiększenie kapitału zapasowego

c) zwiększenie kapitału rezerwowego 756 813,04 zł                

d) nagrody, premie

e) zasilenie funduszy specjalnych

f) inne

3. Wynik finansowy niepodzielony

 
7/ Dane  o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 
 

Lp. Treść 

Rezerwy wpływające na Aktywa odniesione na 

wynik finansowy 

kapitał 
(fundusz 
własny) 

wynik 
finansowy 

w tym 
odpisy 

aktualizac
yjne 

aktywa 

kapitał 
(fundusz 
własny) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Stan na początku 
roku obrotowego 863 434,00 zł - 449 957,00 zł - - 

2 

Stan na koniec roku 
obrotowego 1 248 341,00 zł   0,00     

 tym z tytułu strat 
podatkowych -   -   - 

 
W roku obrotowym spółka utworzyła rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego wpływające 
na wynik finansowy. 

1. Rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w wysokości 389 122,00 zł z 
tytułu aktualizacji wyceny posiadanych akcji. Kwota przeceny in plus wyniosła 2 048 008,46 zł 
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2. Rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu  podatku dochodowego w wysokości 62 027,00 zł z 
tytułu posiadanych środków trwałych w leasingu. Wartość posiadanych środków trwałych w 
leasingu wyniosła 326 457,06 zł. 

 
 
8/ Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 

 

LP 
Odpisy aktualizacyjne 

należności 
STAN POCZĄTKOWY ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 

STAN 
KOŃCOWY 

1 2 3 4 5 6 

1 
Należności dochodzone w 
postępowaniu 

egzekucyjnym 
114 372,14 zł 79 764,46 zł 75 613,50 zł 118 523,10 zł 

2 Należności pozostałe 24 222,39 zł 0,00 zł 13 292,98 zł 10 929,41 zł 

x RAZEM 138 594,53 zł 79 764,46 zł 88 906,48 zł 129 452,51 zł 

 
Spółka w 2020 roku dokonała spisania należności przeterminowanych i nieściągalnych w łącznej kwocie 
1 445 145,20 zł. 
 
 
9/Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień 
bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty: 
 
a/ do 1 roku, 
      b/ od 1 roku do 3 lat, 
      c/ powyżej 3 lat do 5 lat, 
      d/ powyżej 5 lat. 

 
Wszystkie zobowiązania długoterminowe z podziałem na przewidywany umową okres spłaty przedstawia 
poniższa tabela. 

Zobowiązania długoterminowe 
wobec 

Do spłaty w roku 

Stan na dzień 
bilansowy następnym drugim i trzecim 

czwartym i 
piątym 

szóstym i 
później 

1. Jednostek powiązanych (bez 
dostaw i usług) z tytułu dostaw i 
usług           

2. Pozostałych jednostek w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale (bez 
dostaw i usług)           

3. Pozostałych jednostek z 
tytułu:           

a) dostaw i usług           

b) kredytów i pożyczek 243 075,58 zł 516 210,89 zł 557 459,24 zł 2 941 369,01 zł 4 258 114,72 zł 

c) emisji dłużnych papierów 
wartościowych      

d) innych (bez dostaw i usług) 192 920,75 zł 1 990,00 zł 1 990,00 zł 3 536 87 zł 200 437,62 zł 

e) dostawi usług o okresie 
dłuższym niż 12 mies.      

Razem 435 996,33 zł 518 200,89 zł 559 449,24 zł 2 944 905,88zł 4 458 552,34 zł 
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10/ Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i 
formy tych zabezpieczeń. 
 
 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki na dzień bilansowy wynosi 
7 581 488,02 zł. 
Charakter i forma zabezpieczeń na majątku Spółki: 

1. Pożyczka hipoteczna w wysokości 660 000,00 PLN na okres do dnia 25.02.2033 zabezpieczona 
hipoteką  do kwoty 990 000,00 PLN  ustanowioną na prawie własności gruntów, gwarancją spłaty 
kredytu BGK, wekslem własnym in blanco, pełnomocnictwami nieodwołalnymi do rachunków 
bankowych spółki oraz umowne prawo potrącenia wierzytelności z rachunku bankowego. Na 
dzień bilansowy do spłaty pozostało 535 768,81 PLN. 

2. Kredyt obrotowy w wysokości 3 750 000,00 PLN na okres do dnia 1.08.2021 zabezpieczony 
hipoteką umowną do kwoty 6 000 000,00 PLN  ustanowioną na użytkowaniu wieczystym działek 
i nieruchomości przy ulicy Słonecznej 28-30 w Tarnowie, wekslem własnym in blanco, gwarancją 
spłaty kredytu BGK, przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia,  
pełnomocnictwami nieodwołalnymi do rachunków bankowych spółki oraz umowne prawo 
potrącenia wierzytelności z rachunku bankowego. Na dzień bilansowy do spłaty pozostało 2 813 
495,39 PLN.. 

3. Kredyt inwestycyjny w wysokości  303 000,00 PLN na okres do dnia 1.03.2027 zabezpieczony 
hipoteką umowną do kwoty 6 904 500,00 PLN na użytkowaniu wieczystym działek i 
nieruchomości przy ulicy Słonecznej 28-30 w Tarnowie, wekslem własnym, przelewem 
wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia, pełnomocnictwami nieodwołalnymi do 
rachunków bankowych spółki oraz umowne prawo potrącenia wierzytelności z rachunku 
bankowego. Na dzień bilansowy do spłaty pozostało 212 413,95 PLN. 

4. Kredyt inwestycyjny w wysokości 4 300 000,00 PLN na okres do dnia 1.03.2037 zabezpieczony 
hipoteką umowną do kwoty 6 904 500,00 PLN na użytkowaniu wieczystym działek i 
nieruchomości przy ulicy Słonecznej 28-30 w Tarnowie, wekslem własnym in blanco, przelewem 
wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia, przelew wierzytelności pieniężnej z przyszłych 
umów najmu powierzchni budynku w Tarnowie, pełnomocnictwami nieodwołalnymi do 
rachunków bankowych spółki oraz umowne prawo potrącenia wierzytelności z rachunku 
bankowego. Na dzień bilansowy do spłaty pozostało 3 762 994,39 PLN. 

5. Kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 600 000,00 PLN na okres do dnia 1.05.2021 
zabezpieczony wekslem własnym in blanco, gwarancją spłaty kredytu BGK, pełnomocnictwami 
nieodwołalnymi do rachunków bankowych spółki oraz umowne prawo potrącenia wierzytelności 
z rachunku bankowego. Na dzień bilansowy do spłaty pozostało 128 405,74PLN. 

6. Kredyt obrotowy nieodnawialny w wysokości 600 000,00 PLN na okres do dnia 1.05.2021 
zabezpieczony wekslem własnym in blanco, gwarancją spłaty kredytu BGK, pełnomocnictwami 
nieodwołalnymi do rachunków bankowych spółki oraz umowne prawo potrącenia wierzytelności 
z rachunku bankowego. Na dzień bilansowy do spłaty pozostało 128 405,74 PLN. 
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11/  Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 
także wekslowe. 
 
 
Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w Spółce w okresie sprawozdawczym nie występowały. 
 
 
12/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz 
rozliczeń międzyokresowych przychodów. 

początek roku 

obrotowego

koniec roku 

obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów, w tym:
175 027,39 140 518,95

Koszty remontów środków trwałych, wykonanych w 

większym zakresie

Koszty uruchomienia nowej produkcji

Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) 

czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 

przeznaczonych na cele statutowej działalności 

jednostki

Opłacona (z góry, np. za następny rok) 

prenumerata czasopism i innych fachowych 

publikacji 
5 067,18 3 333,19

Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń 

majątkowych i osobowych za przyszłe okresy 

sprawozdawcze
44 849,53 25 495,69

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne 125 110,68 111 690,07
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów. 

3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe 

przychodów, w tym:
26 589,94 16 535,91

 - dodatnia wartość firmy

 - przychody przyszłych okresów 26 589,94 16 535,91

 - inne 

Tytuły

Stan na

 
13/ Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o których mowa w: 

a) art.62a ust.1 ustawy Prawo Bankowe 
b) art. 3b ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

 
 
Na dzień bilansowy stan rachunku VAT opiewał na kwotę 3 414,00 zł. 
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14/ Powiązania między pozycjami bilansu w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest 
wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu. 
 

Nazwa składnika 
aktywów lub 

pasywów 

Łączna 
kwota ( w 

tys. zł) 
W tym przypadająca na część 

długoterminową ( w tys. zł) 

Kredyty i pożyczki  10 523,93 4 258,11 

Zobowiązania z tytułu 
leasingu  327,39 191,93 

Rozliczenia 
międzyokresowe 140,52 20,12 

 
 

 
15/ Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej. 
 

Lp 
Nazwa grupy składników 

aktywów 

Wartość godziwa Skutki aktualizacji odniesiono na  

wykazana w bilansie 
na dzień bilansowy 

sposób 
ustalania 

(szczebel) 

przez kogo 
ustalona 

wynik finansowy             
- przychody                   

+ koszty 

kapitał (fundusz z 
aktualizacji wyceny) 

1 

Inwestycje 
długoterminowe 
nieruchomości 11 579 513,09 zł 

cena ustalona 
metoda 

dochodową 

rzeczoznawca 
majątkowy 

0,00 0,00 

 
16. Objaśnienia do instrumentów finansowych 
 

1. Podział instrumentów finansowych 

  31.12.2020 31.12.2019 

Przeznaczone do obrotu 158 887,55 67 829,64 

ekwiwalenty środków pieniężnych 158 887,55 67 829,64 

pochodne instrumenty finansowe   

akcje i udziały   
Pożyczki udzielone i należności własne 11 133 081,62 12 602 742,51 

Należności z tytułu dostaw i usług 10 245 879,93 12 095 576,55 

Należności inne 348 706,86 41 165,96 

Pożyczki i kredyty 538 494,83 517 451,18 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
  

Utrzymywane do terminu wymagalności 0,00 0,00 

środki pieniężne-lokaty   

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 

udziały i akcje   

Razem aktywa finansowe wg kategorii 11 291 969,17 12 670 572,15 

inne aktywa finansowe - udziały i akcje 4 255 868,50 2 103 360,04 

RAZEM  15 547 837,67 14 773 932,19 
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  31.12.2020 31.12.2019 

Przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 

pochodne instrumenty finansowe  - 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe 15 817 642,80 16 077 726,28 

z tyt. dostaw i usług 9 404 881,45 11 108 988,48 

kredyty i pożyczki 6 265 813,20 4 821 703,87 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 
finansowe 146 948,15 147 033,93 

Zobowiązani finansowe długoterminowe 4 258 114,72 4 626 665,11 

 kredyty i pożyczki 4 258 114,72 4 626 665,11 

 Pozostałe długoterminowe zobowiązania 
finansowe   

Razem zobowiązania finansowe wg kategorii 20 075 757,52 20 704 391,39 

zobowiązania z tyt. leasingu 327 386,46 364 067,49 

RAZEM   20 403 143,98 21 068 458,88 

 
 

2. Przychody z tytułu odsetek od instrumentów finansowych 

Przychody z tytułu odsetek  
 

31.12.2020 31.12.2019 

Przychody z odsetek od pożyczek 25 915,87 23 914,63 

a) zrealizowane 6,47  

b) niezrealizowane, w tym: 25 909,40 23 914,63 

- do 3 miesięcy 6 558,36 6 405,11 

 - powyżej 3 do 12 miesięcy 19 351,04 17 509,52 

 - powyżej 12 miesięcy   

Przychody z odsetek od należności własnych   

a) zrealizowane   

b) niezrealizowane, w tym:   

- do 3 miesięcy   

 - powyżej 3 do 12 miesięcy   

 - powyżej 12 miesięcy   

Przychody z odsetek od instrumentów dłużnych   

c) zrealizowane   

d) niezrealizowane, w tym:   

- do 3 miesięcy   

 - powyżej 3 do 12 miesięcy   

 - powyżej 12 miesięcy   

 

3. Koszty z tytułu odsetek od instrumentów finansowych 

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych 31.12.2020 31.12.2019 

Zobowiązania przeznaczone do obrotu   

a. zrealizowane   

b. niezrealizowane, w tym:   
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- do 3 miesięcy   

 - powyżej 3 do 12 miesięcy   

 - powyżej 12 miesięcy   

Pozostałe zobowiązania finansowe 382 147,15 507 878,90 

a. zrealizowane 382 147,15 507 878,90 

b. niezrealizowane, w tym:   

- do 3 miesięcy   

 - powyżej 3 do 12 miesięcy   

 - powyżej 12 miesięcy   

 
 
 

 
 
II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNU ZYSKÓW I STRAT  
 

 
1/ Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów. 

poprzedni rok 

obrotowy

bieżący rok 

obrotowy

poprzedni rok 

obrotowy

bieżący rok 

obrotowy
0,00 0,00 0,00 0,00

Usług, w tym: 49 037 002,49 42 990 078,30 24 086 021,71 24 996 450,70
transport i spedycja 48 267 045,12 41 344 268,59 24 086 021,71 24 996 450,70
inne 769 957,37 1 645 809,71

0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 49 037 002,49 42 990 078,30 24 086 021,71 24 996 450,70

Przychody netto ze 

sprzedaży

Sprzedaż ogółem za W tym poza granicami za

 
 
2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 

 
3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
 
Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy. 

 
4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 
 
Spółka w roku obrotowym nie zaniechała żadnej działalności oraz nie przewiduje zaniechania w 
następnym roku obrotowym. 
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5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób prawnych od wyniku finansowego brutto. 

LP. Nazwa

Dane za rok 

obrotowy

1. Wynik finansowy (zysk, strata) brutto 1 711 549,04 zł     

2.

Przychody i zyski nadzwyczajne wpływajace na wynik 

brutto,lecz trwale niewliczane do podstawy 

opodatkowania (-) -346 984,10 zł

3.

Przychody i zyski nadzwyczajne wpływajace na wynik 

brutto, przejściowo niestanowiące przychodu 

podatkowego (-) 2 075 325,88 zł-     

4.

Przychody podatkowe nieujete w księgach lub ujęte w 

księgach, ale niewpływające na wynik brutto (+) 348,78 zł              

5.

Koszty i straty nadzwyczajne wpływajace na wynik 

brutto,niestanowiace trwale kosztu uzyskania przychodu 

(+) 1 738 857,41 zł     

6.

Koszty i straty nadzwyczajne wpływajace na wynik 

brutto,przejściowo niestanowiace kosztu uzyskania 

przychodu (+) 118 851,25 zł        

7.

Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, 

niewpływające na wynik brutto roku obrotowego (-) 453 153,66 zł-        

8. Inne

9. Dochód podatkowy 694 142,84 zł        

10. Darowizny uznane podatkowo (-) 1 500,00 zł-            

11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-) 61 737,78 zł-          

12. Inne korekty

13. Podstawa opdatkowania 630 905,06 zł        

14. Podatek dochodowy za rok obrotowy 119 872 zł              
 
 
 
 
 
6/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 
 
Pozycja taka w Spółce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła. 
 
7/ Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 
produktów w roku obrotowym 
 
W okresie sprawozdawczym takie operacje gospodarcze nie występowały. 

 
8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe. 
 
Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w tys. PLN 
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Nakłady na 

Ogółem 
W tym służące ochronie 

środowiska 

w roku 
obrotowym 

planowane 
na następny 

rok 

w roku 
obrotowym 

planowane 
na następny 

rok 

1. Wnip przyjęte do 
użytkowania 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Środki trwałe 
przyjęte do 

użytkowania 154,95 175,20 0,00 175,20 

3. Środki trwałe w 
budowie według 
stanu na koniec 
roku obrotowego 107,43 0,00 0,00 0,00 

4. Inwestycje w 
nieruchomości i 

prawa przyjęte do 
użytkowania 579,51 4 530,00 0,00 0,00 

 

 
9 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 
które wystąpiły incydentalnie. 
 
Pozycje przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie w  roku 
obrotowym i poprzedzającym w Spółce nie wystąpiły. 
 
 
 
III. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY. 
 
 
Kursy przyjęte do wyceny dla pozycji bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2019 rok wyrażonych w 
walutach obcych: 
Tabela NBP nr 251/A/2019 z dnia 31.12.2019. 
1 EUR = 4,2585 zł 
1 GBP = 4,9971 zł 
 
Kursy przyjęte do wyceny dla pozycji bilansu oraz rachunku zysku i strat za 2020 rok wyrażonych w 
walutach obcych: 
Tabela NBP nr 255/A/2020 z dnia 31.12.2020. 
1 EUR = 4,6148 zł 
1 GBP = 5,1327 zł 
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IV. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
1/ Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, 
a gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy 
dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, 
sporządzone metoda pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych  
pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów 
pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;  
Pozycja inne korekty działalności operacyjnej dotyczy aktualizacji inwestycji długoterminowych 
w akcje. 
 

 
V. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH 
 

 
1/ Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie. 
 
Prezentacja danych dotyczących przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia przedstawiona jest w 
poniższej tabeli: 
 
 

poprzedzającym obrotowym

Pracownicy umysłowi 37 32

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 1 3

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju 0 0

Uczniowie 0 0

Pracownicy przebywający na urlopach 

wychowawczych lub bezpłatnych 0 0

OGÓŁEM 38 35

Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie

 
 
 
 
2/ Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z  zysku, wypłacone lub należne osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących. 
 
 
Łączne koszty wynagrodzenia Zarządu wyniosły w 2020 roku 173 895,32 zł brutto. 
Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej, każdy członek 
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł brutto za każde odbyte posiedzenie. Łączny koszt spółki 
utrzymania Rady Nadzorczej w 2019 roku wyniósł 3 139,02 zł brutto. 
3/ Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających i nadzorujących. 
 
W okresie sprawozdawczym pozycja taka w Spółce nie wystąpiła. 
 
4/ Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 2020. 
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a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 

Koszt badania rocznego sprawozdania finansowego wyniósł 16 000,00 PLN netto. 
b) inne usługi poświadczające 

W okresie sprawozdawczym nie występowały. 
c) usługi doradztwa podatkowego 

W okresie sprawozdawczym nie występowały. 
d) pozostałe usługi 

W okresie sprawozdawczym nie występowały. 

 
VI. Objaśnienia niektórych istotnych zdarzeń 

 
1/ Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnianych w latach ubiegłych 
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju. 
 
W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły. 
 
2/ Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych 
w sprawozdaniu finansowym, oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik 
finansowy jednostki 
 
W dalszym ciągu panująca epidemia koronawirusa COVID-19 ma istotny wpływ na działalność spółki. W 
chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja wciąż się zmienia i trudno oszacować 
jej negatywny wpływ na handel światowy i na jednostkę. Spadek produkcji i ograniczenia logistyczne 
pomiędzy poszczególnymi krajami spowodowały spadek zapotrzebowania na usługi transportowe i 
spedycyjne. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu za 
2020 rok, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ewentualny wpływ 
zostanie uwzględniony w odpisach z utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2021 
roku. Na chwilę obecną Zarząd jednostki ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów na 
zminimalizowanie wpływu pandemii na jednostkę. 

 
3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 
metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową finansową i wynik 
finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz 
zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny. 
 
 W  roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły.  
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VII. Objaśnienia powiązań kapitałowych. 
 
1/ Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale. 
 

Lp

Nazwa, sidziba i 

forma prawna 

spółki, w której 

jednostka ma 

udziały.

Procent 

zaangażowania w 

kapitale lub głosów 

na walnym 

zgromadzeniu

Kwota kapitału 

własnego spółki w 

zł

Wynik finasowy 

netto za rok 

obrotowy w zł Uwagi

1.

BVT S.A.                             

z siedibą w 

Tarnowie 49,99% 2 769 628,00 zł   743 409,83 zł-     
 
Wartość akcji zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych została na dzień bilansowy 
wyceniona w cenach rynkowych. Za cenę rynkową przyjęto notowania akcji na rynku New Connect z 
dnia 30.12.2020, która wynosiła 0,75 zł za akcję. 
W roku obrotowym z podmiotem powiązanym BVT S.A. miały miejsce następujące transakcje: 
Przychody  - 191 297,32 zł 
Koszty – 0,00 zł 
Stan należności na koniec roku obrotowego wynosił 29 993,51 zł, natomiast stan zobowiązań wynosił 
0,00 zł. 
W roku obrotowym z podmiotem powiązanym Kaja Sp. z o.o.  ( podmiot posiadający akcje KUPIEC 
S.A.) miały miejsce następujące transakcje: 
Przychody  - 604 321,30 zł 
Przychody z tytułu odsetek - 18 235,99 zł 
Koszty – 699 513,56 zł 
Stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec roku obrotowego wynosił  1 783 954,18 zł, stan 
należności z udzielonych pożyczek (kapitał + odsetki) na koniec roku obrotowego wynosił  464 413,69 
zł, natomiast stan zobowiązań wynosił 1 954,81 zł. 
 
2/ Informacja o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach 
niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane 
w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter 
związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi 
dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 
Informacje dotyczące poszczególnych mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich 
wpływu na sytuacje majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 
 
Określone transakcje w roku obrotowym nie miały miejsca. 
 
3/ Jednostka jest wyłączona ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na 
podstawie art.56 ust 1ustawy o rachunkowości. 
 
4/ Informacja o uzyskanej pomocy w roku bilansowym w związku z pandemią 

• zwolnienie z podatku od nieruchomości – 268,00 zł 

• subwencja finansowa  - 2 942 444,00 zł 

• dotacja - -95 576,01 zł 
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• umorzenie 50 % składki ZUS – 74 393,55 zł 

• dofinansowanie do wynagrodzeń oraz składek ZUS – 116 913,71 zł 
Łącznie uzyskana pomoc wyniosła 3 229 595,27 zł 

 
 
 
 
………………………………                                           31.05.2021 
         Główny księgowy                                                           data sporządzenia 

 
 
 
………………………………. 
Kierownik jednostki 
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